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ORGANIZAÇÃO 

 

 

 

                                          

www.desportoescolar.dge.mec.pt 
 

APOIOS 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 
Federação Portuguesa de Canoagem 
Darque Kayak Clube 
Viana Remadores do Lima 

1.  Comissão Organizadora Local (COL) 
 

Coordenador Nacional da Modalidade  

Ricardo Machado / Francisco Silva 

Federação Portuguesa de Canoagem 

André Coelho / Adriano Santos 

Professores de apoio à Modalidade 
 

Miguel Baltazar / Luís Meira / Pedro Reis   

Local de Competição 
 

Rio Lima – Marina e Plano de Água Junto ao Clube Viana Remadores do Lima 

 
2.  Receção das Comitivas 
 

A receção das comitivas será feita no dia 17 de maio de 2019, sexta-feira, entre as 14:30 e as 17:00 
horas, no Navio Gil Eanes (Professores) e no Centro Cultural De Viana do Castelo (alunos). 

No local junto às bagagens, os professores responsáveis por cada modalidade/alunos, enquadrados 
pelos chefes de cada delegação, irão receber as primeiras informações sobre o evento. 

3.  Acreditação das Comitivas 
 

É necessária a apresentação obrigatória dos seguintes documentos: 

 Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão ou Passaporte dos Alunos participantes. 
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 Ficha de Inscrição do Grupo / Equipa (no caso de alterações/substituições deverá ser impressa 
a partir da Base de Dados do Desporto Escolar), devidamente autenticada pelo respetivo 
Presidente do Clube do Desporto Escolar da Escola em causa. 

Atenção às situações de alunos abrangidos pelos protocolos de escola. Têm que apresentar a cópia 
dos mesmos. 

4.   Reunião Técnica 
 
A Reunião técnica será realizada na Escola Secundária de Monserrate, na sexta-feira, dia 17 de maio, 
entre as 17:30 e as 18:30h, com a presença dos responsáveis técnicos da modalidade, dos professores 
responsáveis das equipas e dos juízes/árbitros. 

Em simultâneo realizar-se-á uma pequena formação para os alunos juízes/árbitros dada pelo 
Presidente do Conselho Nacional de Arbitragem da Federação Portuguesa de Canoagem. 

5.  Alojamento 
 
Todos os participantes serão alojados na Escola Secundária de Monserrate, em salas de aula, em 
regime de acantonamento, pelo que, deverão ser portadores de saco-cama, material de higiene 
pessoal e outros utensílios julgados convenientes.  
Para os banhos e higiene pessoal, deverão utilizar, preferencialmente, os balneários dos locais de 
competição. 
 
6.   Alimentação  
 
Todos os participantes terão direito às 3 refeições principais, articuladas com os horários e com as 
características próprias da modalidade, bem como, direito a alguns reforços alimentares considerados 
importantes pela comissão organizadora. No caso de necessidade de dietas especiais, deverão 
manifestar essa mesma  necessidade até ao  dia  13  de maio,  para  o  correio eletrónico:  
carla.falle@dgeste.mec.pt, identificando  o  nome  do  participante,  modalidade,  género,  tipo  de  
dieta,  restrições  ou  intolerâncias alimentares. 
 
7.    Participação dos alunos 

8.  

O Campeonato Nacional de Canoagem do Desporto Escolar, destina-se a alunos dos escalões Iniciados 
e Juvenis de ambos os géneros.  

Todos os participantes são obrigados a cumprir integralmente com a programação do evento, seguindo o 
código de conduta definido para os participantes. Define-se por “Programação do Evento” todos os 
momentos de competição, transferes, cerimónias protocolares e momentos socioculturais definidos e 
organizados para o evento. 

A atitude, a postura competitiva e a participação nesta prova Nacional Escolar, deverão pautar-se por 
uma responsabilidade e um contributo para a promoção de valores do Desporto Escolar: 
Responsabilidade; Espírito de equipa; Disciplina; Tolerância; e, Respeito. 
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Os participantes neste evento deverão manter conduta apropriada, acatando as regras e normas de 
funcionamento nos locais de competição e alojamento, meios de transporte e eventos Culturais e 
Sociais. 

O NÃO cumprimento do parágrafo anterior será sancionado, pela organização do evento, com a 
desclassificação do aluno e/ou equipa e convidado(s) a regressar de imediato aos seus locais de 
origem. 

A inscrição em cada uma das provas é independente, pelo que cada aluno poderá inscrever-se no máximo 
em duas especialidades (obrigatória inscrição na especialidade na qual obteve a qualificação), das 3 que 
compõe o programa de provas (fundo, velocidade e slalom).  
 

8.    Regulamento 

O Campeonato Nacional de Canoagem do Desporto Escolar, irá reger-se pelo Regulamento Geral de 
Provas e pelo Regulamento Específico de Canoagem emitidos pela Direção-Geral da Educação – 
Coordenação Nacional do Desporto Escolar. 
Serão aplicadas ainda as Regras Oficiais da Federação Portuguesa de Canoagem. 

Todos os participantes terão que se apresentar com equipamento desportivo adequado à prática da 
Modalidade, de acordo com o Regulamento Específico de Canoagem do Desporto Escolar, sendo obrigatório 
o uso de colete de flutuação.  

9.    Arbitragem / Ajuizamento 
 

O ajuizamento é efetuado por um júri, constituído por alunos e técnicos especializados da Federação 
Portuguesa de Canoagem, que será nomeado pela organização.  

A arbitragem realizada pelos alunos juízes/árbitros, de cada Direção de Serviços Regional, é definida pelo 
sistema de “Quotas”, de acordo com os seguintes requisitos:  
a) Estejam inscritos na Base de Dados como juízes/árbitros (até 15 de Março);  
b) Tenham feito formação de árbitros, fase CLDE, na respetiva modalidade;  
c) Tenham feito formação de Escola na respetiva modalidade, caso não tenha sido garantida formação CLDE;  
d) Tenham participado nos Campeonatos Regionais.  

10. Modelo de Competição 
 

A competição de Canoagem é constituída por 3 especialidades (Slalom, Velocidade e Fundo), nas quais 
participam todos os alunos apurados. O apuramento dos alunos, em cada uma destas especialidades, será 
realizado de forma independente, sendo que para além da especialidade em que se apurou, cada aluno 
poderá inscrever-se noutra à sua escolha. 

Especialidade - Slalom 

Percurso composto por 10 Portas (boias), realizado em 2 mangas. O resultado final será obtido pela ordem 
crescente do somatório do tempo obtido em cada uma das duas mangas, acrescido das penalizações; 
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1) Penalização nula, passagem sem falhas; 
2) Penalização de 2 pontos (correspondente a 2 segundos), passagem correta da porta, mas com toque 
numa ou nas duas barras/boias; 
3) Penalização de 50 pontos (correspondente a 50 segundos), toque na porta (quer numa ou nas duas 
barras) sem ter efetuado uma passagem correta; toque intencional na porta, a fim de permitir a passagem; 
passagem da porta numa direção diferente daquela indicada no plano de percurso. 

Especialidade - Velocidade 

Prova na distância de 200m, para todas as classes, com a largada a ser delimitada por duas boias na partida, 
afastadas o suficiente de forma a permitir o alinhamento de 9 embarcações e duas boias na chegada com a 
mesma largura. Disputa-se num sistema de séries, para apuramento para finais. 

Especialidade - Fundo 

Prova realizada em circuito. Cada volta ao percurso deverá ter preferencialmente a extensão de 1000 
metros, com cada escalão a efetuar as seguintes distâncias / voltas: 

 
 

 
 

11. Equipamento 
 

A organização colocará à disposição dos participantes todo o material necessário:  
 Kayaks para as provas de Fundo e Velocidade, em fibra de vidro, com uso de leme de direção;  
 Kayaks para Slalom;  
 Pagaias de pá plana (laminate) e coletes de flutuação.  

As embarcações a disponibilizar para cada uma das provas (regatas em linha e slalom) serão do mesmo 
modelo e construção. Não é permitido o uso de material que não o disponibilizado pela organização. 

12. Prémios 
 
Classificação Individual por especialidade (Slalom, Velocidade e Fundo): 

 Medalhas para os 3 (três) primeiros classificados por escalão/género. 
 
Classificação Coletiva por especialidade (Slalom, Velocidade e Fundo): 

 Troféu para as 3 (três) primeiras equipas/escolas. 
 

Serão ainda entregues certificados a todos os participantes. 

 

 

ESCALÕES Distância Número de Voltas 

INICIADOS 2 000 metros 2 voltas 

JUVENIS 3 000 metros 3 voltas 
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13.  Programa Geral 
 

Sexta-feira, 17 de maio de 2019 
 

14:30/17:00h Receção das comitivas e Acreditação 
17:30/18:30h Reuniões Técnicas e de Arbitragem na Escola Secundária de Monserrate 
19:00h Partida para Cerimónia de Abertura e jantar  
19:30h Jantar – Cerimónia de abertura – “Santoinho”  
19:00h Partida para Cerimónia de Abertura  
22:00h Regresso ao alojamento 
23:00h Silêncio  
 

Sábado, 18 de maio de 2019 
 

07:30/08:30h Pequeno-Almoço  
9:30/14:30h  Competição - Provas de Velocidade (200m) 
12:00/14:00h Almoço volante 
15:00/19:00h Competição - Provas de Slalom  
20:00/21:00h Jantar  
21:30/22:30h Atividade livre 
23:00h Silêncio   

Domingo, 19 de maio de 2019   
 

07:30/08:30h Pequeno-Almoço  
09:30/12:00h Competição - Provas de Fundo  
12:00/13:00h Cerimónia de Entrega de Prémios  
13:00/14:30h Almoço deConvivio Final – ES Monserrate 
15:30h Regresso das Comitivas   

Nota:  
O programa horário poderá sofrer pequenas alterações.  
Todos os participantes terão que participar obrigatoriamente nos eventos sociais e no almoço de 
encerramento.   
 

14. Casos Omissos 
 

Os casos omissos, não considerados neste documento e nos documentos orientadores de cada 
modalidade, serão analisados pela organização com base no Regulamento Geral de Provas 2018/2019 
e no Regulamento Específico de Canoagem.  

A organização decidirá em conformidade e da sua decisão não caberá recurso. 


